Apenas TOEFL / IELTS
Inclui:

DATAS DOS SEMESTRES
Todos os semestres são de 15 semanas. Novos
estudantes poderão iniciar o semestre a qualquer dia
antes da semana #10.

Instruções em classe,
Exercícios para praticar,
TOEFL ITP Taxa de
Registraçāo, Exames de
Práctica IELTS

Preço:
5-Semanas = $1,150
10-Semanas= $2,150
15-Semanas = $3,150

9 Horas por semana

➢ PRIMAVERA 2018
Janeiro 8 – Abril 26, 2018
Ultimo dia da matrícula: Março 26, 2018

➢ VERÃO 2018

Programa Acadêmico
Programa Acadêmico integral de Inglês para estudantes
que precisa do Documento F1-visa

4 Classes por semestre:

Maio 14 – Agosto 23, 2018
Ultimo dia da matrícula: Julho 23, 2018

Leitura, Escrita, Escultar e
Falar, e Gramática

Preço por Semestre:
$4,500

➢ OUTONO 2018
Setembro 10 – Dezembro 20, 2018
Ultimo dia da matrícula: Novembro 19, 2018

18 Horas por semana

15 Semanas = 270 Horas

Curso Preparatório

PROGRAMAS OFERECIDOS - ESL
(INGLÊS SEGUNDA LINGUA)

CURSO DISPONÍVEL A CURTO PRAZO
Programa Acadêmico de Inglês para estudantes que
não precisa do documento F1-visa

Curso Individual ou Semestral por Classe
Escolha entre as classes:
Leitura, Escrita, Escutar e
Falar, Gramática, ou outras
classes oferecidas pela
instituição (exceto TOEFL)

4.5 Horas por classe na
semana

Curso preparatório para ingressar na Universidade
Americana (TOEFL, IELTS, GRE/GMAT) para estudantes
que precisa do documento F1-visa

TOEFL Teste
Preparatório
+
Duas classes Acadêmica ou
Duas diferente Classes
oferecidas pela instituição
de ensino

Preço:
$4,800

Preço por classe:
5-Semanas = $480
10-Semanas = $905
15-Semanas = $1,330

IELTS Teste Preparatório
+
Três classes Acadêmica ou
Duas diferente Classes
oferecidas pela instituição
de ensino
18 Horas por Semana

15 Semanas = 270 Horas
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Preço:
$4,650

Passos para Matrícula
1) Selecione o Programa e Data para estudar.
2) Envie sua Aplicação e Pagamento $100 Aplicação
online www.hoft.edu/esl.
3) Envie os documents requerido por email (Escrito
abaixo) para english@hoft.edu.

Requerido para Transferência
Estudantes F1- visa nos USA que deseja transferir seu I20 para IAEI e continuar seus estudos.
◻ Complete a Aplicação
◻ $100 Preço da Aplicação (não- reembolsável)

Documentos Requeridos I-20
Estudantes que tem a intenção de aplicar para F1 visa.
◻ Complete a Aplicação
◻ $100 dólares Preço da Aplicação (nãoreembolsável)
◻ Fotocópia do Passaporte: Página de Identificação
para você e seus dependentes.
◻ Declaração do Propósito: Uma pequena carta escrita
solicitando e explicando porque ela/ele quer estudar
Inglês nos Estates Unidos.
◻ Recente Extrato Bancário: Esse extrato bancário
deve indicar claramente o nome do titular da conta,
data e ano, e o extrato atual tem que ser acima de
$8,000USD (+$2,000 para cada dependente). Se o
estudante não estiver com o nome na conta
bancária, o responsável pelo estudante deve
escrever uma carta.
◻ Carta do Responsável: Essa carta deve incluir a conta
bancária do Responsável pelo estudante e seus
dados, seu parentesco com o estudante, o nome
completo do estudante e seus dados. O responsável
pelo estudante deve concordar em pagar todas as
despesas como casa, comida, livros,ou outras
despesas pessoais durante todo o tempo que o
estudante ele/ela permanecer nos Estados Unidos.

◻ $250
Transferência-Depósito
(nãoreembolsável),crédito para matrícula do primeiro
semestre.
◻ Fotocópia do Passaporte: Página de Identificação
para você e seus dependentes.
◻ Declaração do Propósito: Uma pequena carta escrita
solicitando e explicando porque ela/ele quer estudar
Inglês nos Estates Unidos.
◻ Recente Extrato Bancário: Esse extrato bancário
deve indicar claramente o nome do titular da conta,
data e ano, e o extrato atual tem que ser acima de
$8,000USD (+$2,000 para cada dependente). Se o
estudante não estiver com o nome na conta
bancária, o responsável pelo estudante deve
escrever uma carta.
◻ Carta do Responsável: Essa carta deve incluir a conta
bancária do Responsável pelo estudante e seus
dados, seu parentesco com o estudante, o nome
completo do estudante e seus dados. O responsável
pelo estudante deve concordar em pagar todas as
despesas como casa, comida, livros,ou outras
despesas pessoais durante todo o tempo que o
estudante ele/ela permanecer nos Estados Unidos.
◻ Formulário de transferência: fornecido por IAEI e
preenchido pelo aluno e orientador ou DSO da escola
atual.

Não I-20 Requerido

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

Estudantes que não precisa do Documento F1 visa.

Contacte nosso ESL equipe hoje!

◻ Complete a Aplicação
◻ $100 Preço da Aplicação (não- reembolsável)
◻ Fotocópia do Passaporte: Página de identificação
◻ Fotocópia do seu visa , se aplicável.

Telefone: +1 (512) 472-6996
Email: english@hoft.edu
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